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िज हा धकार कायालय नांदेड
E-TENDER FORM
कामाचे
िज

व प :

डजीटल इंडीया भु म अ भलेख आधु नक करण काय मांअंतगत नांदेड

यातील सव गा.न.नं.7/12 PDF

अंदाजीत 20,00,000

टं )

व पातील (अंदाजीत 4,59,000 गटांचा 7/12 दोन

तत

टं क न गाव नहाय साधी बाईडींग करणे.

ई- न वदे चा कालावधी

द.09/05/2017 ते द.16/05/2017 पयत दुपार 2.00 वाजेपयत

ई- न वदा दाखल कर याचा

द.09/05/2017 (सकाळी 11.00 पासु न) ते द.16/05/2017

कालावधी

(दुपार 2.00 वाजेपयत)

ई- न वदा उघड याचा दनांक

द.17/05/2017 (दुपार 2.00 वाजता)

E.M.D ची र कम

.20,000/- (अ र- वस हजार

पये फ त)

ई- न वदा फॉम कं मत

.3000/- (अ र - तीन हजार

पये)

न वदा भरावयाचे संकेत थळ

www.mahatenders.gov.in
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िज हा धकार कायालय नांदेड
तां ीक लफाफा: ( Envelope No.1)
1. ई – न वदा फॉम व कं मत

.3000/- (अ र - तीन हजार

पये) ऑनलाईन भरणा केलेल

पावती सोबत अपलोड करावी.
2. सं था/ एज सीचे न दणी
3. इसारा (EMD) र कम
4. अनु भव

माणप
.20,000/- (अ र- वस हजार

पये फ त)

माणप

5. सन 2015-2016 चे आयकर भरणा केलेले ववरणप
6. मनु यबळ उपल धते बाबत व आव यक तेवढे यं

सामु ी (उदा.झेरॉ स मशीन, संगणक

ई याद ) उपल ध क न घेवू न कायालयाने ठरवू न

दले या कालमयादे त काम पु ण

कर याचे हमीप .
7. न वदा भरणार सं था भागीदार सं था अस यास सहा यक नबंधक भागीदार यांचेकडे
न दणी के याबाबत
8. वर ल सव कागदप

माणीत

त.

हे www.mahatenders.gov.in या संकेत

ळावर अपलोड करावेत.

वा ण यक लफाफा: ( Envelope No.2)

पधा मक दर (BOQ File) म ये नमु द करावे.

(BOQ म ये नमु द केलेले दर सव कर समावेशक असतील)
दर

तीपान एक बाजु

ंट (One Side Printing)
Rs.

दर

तीपान दोन बाजु टं (Two side Printing)
Rs.
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ईतर अट व शत

1. तालु यातील सव 7/12 चे गाव नहाय व गट नहाय

वतं

पी.डी.एफ. डाटा आपणास

उपल ध क न दे यात येईल.
2.

येक 7/12 चे दोन

3.

येक 7/12 न वन पानावर व Back To Back

4. 7/12
5. 7/12

तम ये

टं करावे लागेल.
टं असणे अ नवाय आहे .

टं ंगसाठ 70 GSM, A4 पेपर वापरणे अ नवाय आहे .
ट करणे व गाव नहाय 7/12 चे साधी बु कबा ड (गाव मोठे अस यास अंदाजीत

250 पानांचे बु क) क न 07

दवसाचे आत (कायारं भ आदे श

मळा या या

दनांका

पासु न) या कायालयास सादर करणे बंधकारक राह ल.
9. यश वी

न वदा धारकाकडू न करारनामा कर यापु व

(अ र -प नास हजार
6. कायालयाने ठरवू न

सु र ा ठे व र कम

.50,000/-

पये) घे यात येईल.
दले या कलमयादे त

टं ंगचे काम पु ण न झा यास दं डा मक

कायवाह कर याचे अ धकार िज हा धकार यांना असतील.
7. आपणास उपल ध क न दे यात आले या 7/12 डाटाचा,

टं शवाय इतर कोण याह

कामासाठ वापर कराता येणार नाह
8. 7/12 चे

ट

प ट असणे बंधनकारक राह ल. अ प ट

टला दर आकार यात येणार

नाह त.
9. न वदा

वीकार याचे व कोण याह ट यावर र

कर याचे अ धकार िज हा धकार , नांदेड

यांनी राखु न ठे वलेले आहे त.
10. न वदा संबंधी त ार व मागदशनासाठ टोल

मांक 180030702232 या

मांक

संपक करावा.

िज हा धकार नांदेड

